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Botanični terminološki slovar opredeljuje plevel 
kot rastlino na rastišču, na katerem z vidika človekove 
rabe tal ni zaželena, najpogosteje na njivah, vrtovih in 
travnikih. Tudi avtorica v uvodniku najprej izpostavi 
definicijo plevelov ter poudari, da izraz uporabljamo 
za prav vse nezaželene oziroma moteče rastline, ki 
rastejo samoniklo na vrtu ali njivi, ter jemljejo kul-
turnim rastlinam prostor, svetlobo, vodo in mineral-
ne snovi. Tradicionalno ljudje obravnavamo plevele 
kot trdovratne in škodljive rastline, ki tvorijo veliko 
semen, imajo sposobnost vegetativnega razmnoževa-
nja, se hitro razraščajo… ter posledično višajo stroške 
pridelave kulturnih rastlin. V knjigi lahko izvemo, da 
strokovnjaki v Sloveniji med plevele uvrščajo skoraj 
1400 vrst rastlin. 

Avtorica se v knjigi ne posveča le negativnim lastno-
stim, ki jih plevelom pripisuje človek (verjetno že od 
začetka neolitika), temveč predvsem izpostavi njihovo 
koristnost in ogroženost. Rastline, ki jih ljudje ozna-
čujejo kot pleveli, so lahko dobri pokazatelji lastnosti 
tal, pomanjkanja mineralnih snovi, lahko nalagajo mi-
neralne snovi v tla, vsebujejo zdravilne učinkovine, so 
užitne in medonosne rastline. Pleveli so se skozi tisoč-
letja koevolucije v kulturni krajini prilagajali človeko-
vi dejavnosti. V knjigi je izpostavljena njihova velika 
sposobnost obnovitve po mehanskih poškodbah, od-
pornost na herbicide, izjemno hiter razvoj, razvojna 
in morfološka sinhronizacija z gojenimi rastlinami, 
majhna poraba hranil in vode ter dobro prenašanje za-
senčenosti. Nekateri pleveli so se tako dobro prilago-
dili po človeku spremenjenim ekosistemom, da izgu-
bljajo sposobnost preživetja v naravnih ekosistemih. 

Knjiga na svojih 41 straneh, opremljenih s fotogra-
fijami, predstavi 44 vrst plevelov. Vsi razen njivske 
preslice so semenke. Semenke so v knjigi razdeljene 
po barvi cvetov. Vsaka vrsta ima poleg slovenskega 
imena podano tudi znanstveno ime. Vrsta je prikazana 

na vsaj eni fotografiji. Za vsako vrsto je podan kratek 
opis rastline, načini opraševanja in razmnoževanja, 
medonosnost, rastišče, posebnosti in uporaba v pre-
hrani. Za hitrejše in preglednejše iskanje informacij so 
opisi opremljeni z ikonami, ki so razložene na začetku 
knjige. Avtorici je v knjigi uspelo v smiselno celoto 
povezati veliko poučnih informacij o predstavljenih 
plevelih, ki bodo zagotovo pritegnile bralce. Knjiga, 
sodeč po izgledu, cilja predvsem na mlajše bralce, ven-
dar ne vidim razloga zakaj ne bi po njej posegli vsi, ki 
jih obravnavana vsebina zanima. V knjigi so razloženi 
uporabljeni strokovni botanični pojmi. 

Svetujem, da si knjige iz zbirke Utripi sveta podrob-
neje preberejo predvsem osnovnošolski učitelji. Knji-
ga je zelo primerno učno gradivo za izbirni predmet 
rastline in človek, ki se izvaja v tretjem triletju osnovne 
šole. Učitelji bi jo lahko uporabili tudi kot izhodišče 
za pripravo dneva dejavnosti ter za medpredmetno 
povezovanje. S pomočjo knjige bi na primer lahko 
medpredmetno povezali šolske predmete biologija 
(opraševanje rastlin, razmnoževanje rastlin, alergije, 
zdravilne rastline, invazivne rastline), kemija (alka-
loidi, eterična olja), zgodovina (razvoj poljedelstva, 
neolitik, mitologija), gospodinjstvo (hrana, poparki, 
začimbe, tekstilna vlakna) in geografija (domovina tu-
jerodnih rastlin). 

Predstavitev raznovrstnosti in ogroženosti plevelov 
Slovenije izpostavlja redko obravnavane vidike pleve-
lov. Vsebinsko uresničuje sodobne vzgojno-izobraže-
valne poglede na življenje. Širi namreč polje antropo-
centričnega pojmovanja narave v smeri biocentrične 
etike. Knjiga plevele namreč ne obravnava samo z vi-
dika koristi za človeka, ampak jih uspešno predstavi 
kot edinstvene življenjske oblike.
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